
  ؟شويد گذاري هرگز موفق نمي چرا بدون بدون هدف

   .ما در زندگي هدف داريم، زنده بودن ما نشانگر اين حقيقت است ي همه

چون خيلي  …را با خود مرور كنيم ها اما چند نكته راجع به هدف و انتخاب آن وجود دارد كه الزم است هر از چند گاهي آن
 !رود  ادمان ميي  ها وقت

  بايد بدانيم هدف چيست؟اين است كه ماهيت هدف را بشناسيد، در واقع  گذاري هدفاولين قدم الزم براي 

  هدف چه چيزي نيست؟ و اگر بخواهيم بهتر بگويم،

  هدف چيست؟

  .كند ميي شما را مشخص ها مقصدي است كه مقدار و جهت تالش »هدف«

كند؛ هدف نيازي است كه براي رسيدن به آن حاضر باشيد كارهايي كه  ميآن را به هدف تبديل نپس صرف عالقه به چيزي 
  .شود چشم پوشي كنيد ميالزم است انجام شود، انجام بدهيد و از انجام دادن كارهايي كه مانع رسيدن به آن 

ما براي رسيدن به هدف بايد به اين عالقه، در اين است كه براي رسيدن به آرزو فقط ميل و عالقه داريد ا آرزوبا  هدف تفاوت
  :دقت كنيد كه هدف تان حتما اين چند ويژگي را داشته باشد  …تالش هم اضافه شود

  ي واقعي تان باشد ها در راستاي ارزش )١

احساس گناه و عذاب وجدان  .و اضطراب خواهيد شد استرسي خود پا بگذاريد دچار ها اگر براي رسيدن به هدفي روي ارزش
  . هستند ها از جمله اين استرس

  ابي باشدي قابل دست )٢ 

پس . كند ميوارد  عزت نفساي جدي به  كنيد صدمه مينرسيدن به اهدافي كه تعيين . هستند ها اهداف دور از ذهن همان آرزو
  .بگيريد بهتر است كاري در حد توانتان انتخاب كنيد  مياگر قرار است براي انجام كاري تصميم محك

دتان نيست، بلكه به معني تقسيم اهداف ي خوها ي جديد و سعي در تقويت و گسترش تواناييها اين به معناي انجام ندادن كار
  .بزرگ به اهدافي كوچكتر است تا بتوانيد آنها را انجام دهيد

روزانه جلوي آن تيك ميزنيد، موفقيت را بيشتر در خود حس  ي برنامه ي رسيد و در دفترچه ميك هدف كوچك ي هر بار كه به
  .بينيد ميك قدم نزديكتر ي خواهيد كرد و هدفتان را

  بل اندازه گيري باشدقا )٣

ك شكست ي اي توانيد بگوييد كه آدم موفقي هستيد ميا نه، چطور ي اگر نتوانيد تشخيص بدهيد كه به هدف تان رسيده ايد
  خورديد؟

مقدار و شرايط آن كامال مشخص  ي زمان، مكان، عني  هدفتان بايد بسيار روشن و با حداكثر جزئيات و قابل اندازه گيري باشد؛
  .ا تقويت كنيدي  ايد را بسنجيد و در صورت لزوم اصالح تالش خود و كارايي روشي كه انتخاب كرده ي باشد تا بتوانيد نتيجه

دانند كه  ميايمان دارند اين نكته را  قانون جذبكساني كه به (. فقط در اين صورت دقيقا به سمت خواسته تان حركت كنيد
   )خواهيد، چطور از كائنات توقع داريد آن را به شما بدهد؟ مياگر شما ندانيد كه چه 

  براي رسيدن به آن داشته باشيد   ميمحك ي ا انگيزهي دليل )٤ 

 ي ك باشگاه ورزشي ثبت نام كرده و اين ورزش را به همهي شناسيد كه شخصي با اشتياق زياد در مياحتماال موارد زيادي 
  .اش در وصف و تعريف از اين ورزش است كي از هر سه جملهي  كند و مياطرافيان توصيه 



م در ازاي اگر از شما بخواه !تواند منظم به باشگاه برود ميگويد گرفتار است و ن مي پرسيد مياما وقتي سه ماه بع احوال او را 
خواهيد  –بعد از در آوردن گوشي موبايل و لوازم الكترونيكي  –ك حوض آب بپريد، احتماال بالفاصله ي تومان داخل ٢٠٠٠٠

خروشان بپريد چطور؟ احتماال خواهيد گفت اصال  ي ك رودخانهي م در ازاي همين مبلغ به داخلپريد؛ اما اگر از شما بخواه
  .فكرش را هم نكن

پايش بلغزد و داخل رودخانه بيفتد بدون مكث، بدون اين كه پاداشي در كار  –خداي ناكرده  –كي از عزيزان شما ي حاال اگر
پس اگر . جام آن كار بوداين بار تنها چيزي كه تغيير كرد انگيزه و دليل شما براي ان. پريد ميباشد به داخل رودخانه 

   .نيز داشته باشيد  ميدليل محكخواهيد كار سختي انجام دهيد بايد براي آن  مي

  :تان  ي دروني واقعيها روشي براي شناختن ارزش

  .ادداشت كنيدي را بدون در نظر گرفتن قضاوت ديگران، از خودتان بپرسيد و جوابشان را ها اين سوال

ي دروني او چيست؟ به چه چيزهايي بيشتر اهميت ها ا؟ ارزشچر گزارم؟ ميبيشتر از همه احترام  به چه كسي
  دهد؟ هدف زندگي از نظر او چيست؟ مي

  .سه تا از مهمترين و بارزترين خصوصيات بهترين دوستتان را بنويسيد

  ك ويژگي خاص داده شود، دوست داريد آن ويزگي چه باشد؟ي اگر قرار باشد همين االن به شما

را انتخاب كرده  ها خواهيد به فرزندانتان انتقال دهيد و اين كه چرا آن مييي را كه ها سه تا از مهمترين ارزش
  ايد بنويسيد

  دليل آن را كامال توضيح دهيد از چه كسي بيش از همه متنفريد؟

مثال بد ( ادداشت كنيدي شويد را ميسه تا از كارهايي كه از آنها متنفريد و به هيچ وجه راضي به انجامشان ن
  )…رفتاري با حيوانات، خشونت فيزيكي عليه همسر، خيانت به بيت المال و 

  كنند؟ ميي شما بيشتر تعريف ها خانواده، دوستان و اطرافيان از كدام ويژگي

  …ي تكراري شده ايدها الگو احتماال كم كم متوجه

  .، ترتيب آن مهم نيستارزش برتر خود را انتخاب كنيد ١٠، ها حاال طبق جواب

سپس اين ده مورد را به ترتيب اولويت مرتب كنيد، هر چه ارزش در ليست باال تر باشد راحت تر حاضريد به خاطر حفظ آن 
  .موارد صرف نظر كنيد ي بقيه

  !تان  ي درونيها را با عالمت مشخص كنيد؛ اين شما و اين هم ارزش سه ارزش اول ليست مرتب شده

دهد،  ي الزم را انجام ميها وات به صورت متوسط، عمل پردازش اطالعات و صدور دستور ٤٠ مغز مانند موتور كوچكي با مصرف
افتد، به اين معني  مياتفاق  ا غمگين شدن و بسياري موارد ديگر در مغزي  اد آوردن، احساسات شادي اعمال ديدن، شنيدن، به

  .تواند ببيند و بشنود ميمانند گوش و چشم  ها اندام ي كه مغز مستقل از دريافت اطالعات توسط بقيه

ي ها نيز كه به بيماري ها برخي بيماري .توانيد در حالي كه چشمان تان بسته هستند خواب ببينيد ميبه هين دليل است 
سازوكار مشابهي دارند كه در آن مغز به عواملي كه در واقعيت وجود  )مثل هيستري(اند تني معروف  -ا رواني عصبي جسمي

  .دهد ميندارند پاسخ اشتباه 



ا نتيجه ي  مغز شما مسئول درك محيط است و همانطور كه گفتيم از اشتباه هم به دور نيست، پس در مواردي كه تصميم
از اين  )bias(ي ذهن ها و جهت گيري )cognitive errors(اختي خطاهاي شن. باشيد ها گيريد بايد مراقب اين خطا مي

  .هستند ها قبيل خطا

  :گويد ميبرايان تريسي 

مشخصي  ي موفقيت نقطه ها براي آن. خواهند ميدانند كه چه  مي ها آن ي موفق و ديگران اين است كهها فرق آدم«
شود چون مقصدشان و راه رسيدن به آن را  ميهيچ چيز مانع كارشان ن. است و براي رسيدن به آن برنامه دارند

م اما بر خالف ديگران به هر حال آن را انجا آيد ميخوششان ن ها مثل بقيه از بعضي كار ها آن .شناسند مي
  »دهند مي

  .خب منتظر چي هستيد؟ وقت آن است كه هدفتان را بشناسيد

 


